
IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart, 
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/338-14-70 
E-pošta: info@nm-kloster.si; 
www.nm-kloster.si
p. KRIZOSTOM 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

IN LA ANZO

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)

PISARNA je odprta vsak dan po sveti maši. 

V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

MAŠE v nedeljo: ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
19.00 (v zimskem času ob 18.00). 
Ob delavnikih: ob 8.00 in 19.00 (z. č. ob 18.00).

PODRUŽNE CERKVE ob 10. uri: 
SMOLENJA VAS - 2. nedelja v mesecu; 
POTOV VRH - 3. nedelja v mesecu; 
VELIKI SLATNIK - 4. nedelja v mesecu; 
GOTNA VAS - 5. nedelja v mesecu.

KRSTI so prvo nedeljo v mesecu med mašo 
ob 11.30 oz. po dogovoru. Prijavite se vsaj dva 
tedna prej v pisarni (s seboj prinesite rojstni list 
in družinsko knjižico). PRIPRAVA je skupna 
dekanijska in neposredna župnijska.

POROKO prijavite vsaj mesec dni prej. 
S seboj prinesite krstni in samski list ter potrdilo 
o opravljenem tečaju priprave na zakon.

POGREB najprej prijavite na pogrebnem zavodu, 
kjer se dogovorite za cerkveni obred, nato 
ostalo uredite v naši župnijski pisarni.

TIHA ADORACIJA pred NAJSVETEJŠIM je 
vsak petek po večerni sv. maši.
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»Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem 
iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem 

očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem 
boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.« 

Lk 6,42)

ZIMSKE POČTNICE: vsem otrokom in mladim, ki hodijo v šolo in k verouku, 
želimo mirne in poživljajoče počitnice.
POST 2022: v sredo, na PEPELNICO, pričnemo milostni čas POSTA. Vabljeni 
k obredu PEPELJENJA, ki bo med sveto mašo ob 8h in 18h. Nabirka na 
pepelnično sredo bo namenjena za potrebe Župnijske karitas.
V petek, 4. 3., ob 17.30 je prvi križev pot, ki ga bodo molile katehistinje. 
Križev pot bomo molili tudi ob postnih nedeljah ob 17.30 in torkih ob 17.30.
Že kar nekaj let nas Karitas vabi k odpovedi alkohola v znak solidarnosti s 
tistimi družinami, kjer je prisoten problem alkoholizma.
PRVI PETEK: vabljeni k prejemu svetih zakramentov in k poglobljeni molitvi za 
lastno spreobrnjenje in mir na svetu. V četrtek pred 1. petkom in v soboto 
bomo molili pred Najsvetejšim pol ure pred večerno sveto mašo.
KATEHEZE ZA ODRASLE: potekajo ob prvih petkih ob 19h. Torej, vabljeni v 
petek, 4. 3., vsi, ki želite poglobiti svojo vero.
PRVA NEDELJA: nabirka pri sveti maši bo namenjena za prenovo našega 
samostana. Sondaža in pregled sten več stoletnih zidov že poteka. 
PRVOMAJSKO ROMANJE: vabljeni, da skupaj s sosednjima župnijama 
poromamo na Bavarsko od 29. 4. do 1. 5. Prijavnice dobite na mizicah 
ob izhodu. Oddajte jih v župnijski pisarni ali direktno na agencijo. Cena 
tridnevnega romanja je 299 €.
ČIŠČENJE CERKVE: sobota, 5. 3.: Mali Slatnik, Mala in Velika Cikava ter ulice: 
Milana Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva.



M A Š N I  N A M E N I
8. TEDEN MED LETOM 2022

Sporočilo svetega očeta za post 2022

»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob 
svojem času želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem« (Gal 
6,9-10a). – iz II. dela.

2. »Ne naveličajmo se, ko dela-
mo dobro« 

Kristusovo vstajenje oživlja zemeljske 
upe z »velikim upanjem« na večno živl-
jenje in vnaša seme odrešenja že v se-
danji čas (prim. Benedikt XVI., okrožni-
ca Rešeni v upanju, 3; 7). Ob bridkem 
raz očaranju zaradi tolikih porušenih 
sanj, ob zaskrbljenosti zaradi izzivov, ki 
grozijo, ob malodušju zaradi revščine 
naših sredstev smo v skušnjavi, da bi 
se zaprli v svoj individualistični egoizem 
in se zatekli v brezbrižnost do trpljenja 
drugih. Postni čas nas kliče, naj 
svojo vero in upanje položimo v 
Gospoda (prim. 1 Pt 1,21).

Treba »vedno moliti in se ne naveličati« 
(Lk 18,1). Moliti moramo, ker po-
trebujemo Boga. Nevarna utvara 
je, da zadoščamo sami sebi. Če smo v 
pandemiji neposredno spoznali svojo 
osebno in družbeno krhkost, naj nam 
ta post omogoči, da bomo doživeli 
tolažbo vere v Boga, brez katere ne 
moremo imeti trdnosti (prim. Iz 7,9). 
Ne naveličajmo se ruvati zla iz svojega 
življenja. Telesni post, h kateremu nas 
kliče post, naj okrepi našega duha 
za boj proti grehu. Ne naveličajmo se 
prositi za odpuščanje v zakramentu 

pokore in sprave, saj vemo, da se Bog 
nikoli ne naveliča odpuščati. 

Ne naveličajmo se delati dobro 
v dejavni ljubezni do bližnjega. 
V tem postu delimo miloščino z vesel-
jem (prim. 2 Kor 9,7). Bog, »ki sejalcu 
priskrbi seme in kruh za živež« (2 Kor 
9,10), poskrbi za vsakega izmed nas, 
ne le da bi imeli hrano, ampak tudi da 
bi mogli biti velikodušni v dobrih delih 
do drugih.

3. »Če se ne utrudimo, bomo ob 
svojem času želi« 

Post nas spominja, da »blaginje, pa 
tudi ljubezni, pravičnosti in vzajem-
nosti, ne dosežemo enkrat za vselej; 
zanje se moramo boriti iz dneva v dan« 
(prav tam, 11). Prosimo torej Boga za 
potrpežljivo stanovitnost poljedelca 
(prim. Jak 5,7), da se ne bomo utrudili 
pri delanju dobrega, korak za korakom. 
V tem času spreobrnjenja, v katerem 
najdemo oporo v Božji milosti in v 
občestvu Cerkve, se ne naveličajmo 
sejati dobro. Post pripravlja tla, 
molitev namaka, ljubezen daje 
rodovitnost. 

 
 

 
NEDELJA 

 
27.  februar  2022 

 
8. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za + Ludvika in Ano VIDMAR 
8.30  za župljane 

10.00  za zdravje in blagoslov v družinah 
11.30  za + iz družine PANJAN 
18.00  za + iz družin GUŠTIN in HUDOKLIN 

VS 10.00 za zdravje, srečo in blagoslov otroka 

 PONEDELJEK 
sv. Roman, opat 

28.  februar  2022 

8.00  za + Martino in Vladimirja FORŠKA 

18.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 

TOREK  
 

sv. Albin, škof 
pust 

1.  marec  2022 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla 

18.00  za + sodelavce Župnijske karitas 

SREDA 
++ PEPELNICA 

Angela, redovna ust. 
2. marec  2022 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla 
18.00  za +ga Martina BLATNIKA 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Kunigunda, cesarica 

3.  marec  2022 

8.00  za razumevanje v družini in za zdravje 
18.00  za ozdravljenje družinskega debla 
18.00  za + Roberta GORŠETA, 7. dan 

+ PETEK 
sv. Kazimir, kralj 

4.  marec 2022 

8.00  za Božje varstvo in pomoč (F.L.) 
18.00  za + Frančiško PAVLIN 
18.00  za + Ano KOŠMRLJ, 7. dan 

SOBOTA 
Hadrijan, mučenec 

5. marec  2022 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
8.00    za domovino 

18.00  za +ga Marjana in druge iz družine OGRINC 

NEDELJA 
 

6.  marec 2022 
 

1.POSTNA NEDELJA 

7.00  za starše MIHALIČ in Ívana 
8.30  za župljane 

10.00  za + Poldeta VIDICA ter  
starše LAVRIČ in sestre 

11.30  za + Franca ERŠTETA 
18.00  za + starše in druge v družini KASTELIC 


